
Program:  

 
Dvě voluntary pro turbku a varhany        Jeremiah Clark (1676 - 1707), W. Croft (1678 - 1727) 
Dvě preludia pro varhany         Bedřich Smetana (1824 - 1884) 
March in C Z.648        Henry Purcell (1659 - 1695) 
Trio G Minor        Annonym        
Andělské přátelství        A. Michna z Otradovic (1600 - 1676) 
Preludium a fuga F dur BWV 556       Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) 
Jesus bleibet meine Freude BWV 147   
Voluntary, Air        Gordon Young (1919 - 1998) 
Trumpet tune   Henry Purcell (1659 - 1695) 
Largo        G. F. Händel (1685 - 1759) 
sv. Josef  (variace)        C. Balbastre (1724 - 1799) 
La Grace         Georg Philipp Telemann (1681 - 1767) 
chorál Num danket alle Gott        Sigfrid Karl Elert (1877 - 1933) 
Air         Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) 
Gloria in excelsis Deo        G. F. Händel (1685 - 1759) 
Preludio        Jan Křitel Vaňhal (1739 - 1813) 
Gabriels Oboe        Ennio Morricone (1928) 
Voluntary         D. German  (1954) 
Pacem in terris        Marco Frisina (1739 - 1813) 
Voluntary V   John Stanley (1712 - 1786) 
Trumpet voluntary    Jeremiah Clark (1676 - 1707) 
Lidová píseň – Aby nás Pán Bůh miloval   zpěv lidu 
 
 
 

 
 
 



Text lidové písně: Aby nás Pán Bůh miloval 

1) Aby nás Pán Bůh miloval, miloval, hříchy odpustil, nebe dal, 
nebe dal. //: Nic nežádáme, jenom to samé, aby nás Pán Bůh 
miloval, miloval. :// 

2) Aby nás Pán Bůh potěšil, potěšil, všeho dobrého naštědřil, 
naštědřil.  //: Nic nežádáme, jenom to samé, aby nás Pán 
Bůh potěšil, potěšil. :// 

 
 
Marek Steyer -  trubka, piccolo trubka 
Studoval hru na trubku na ZUŠ v Opavě u p. Poledny. Působí v řadě 

hudebních orchestrů a skupin. Jeho hudební záměr je velmi široký, přes 

lidovou hudbu, jazz, swing tak i vážnou hudbu. V souboru Collegium 

musicum vocale působí od jeho založení. 
 
Vít Krátký -  varhany 
 

Studoval varhany na ZUŠ ve Slezské Ostravě u prof. Čapníkové. Od r. 2000 

vypomáhá jako varhaník v pohraničí (Bruntálsko a Osoblažsko) a působí 

jako pomocný varhaník v katedrále Božského Spasitele v Moravské Ostravě. 

Od roku 2012 hraje ve farnostech Slatina u Bílovce, spolupracuje na rozvoji 

hudby a odkazu našich předků v obci, pořádá koncerty duchovní hudby v 

ostravsko – opavské diecézi. V roce 2016 založil soubor Collegium musicum 

vocale. V roce 2019 se soubor rozšířil o agenturní činnost v oblasti hudby. 
 
 
Collegium musicum vocale  
 
Soubor jsme založili na jaře v roce 2016 z nadšených hudebníků, kteří 
spolupracují na rozvoji hudby a odkazu předků. Svou pozornost 
věnujeme převážně barokním a klasicistním skladatelům. Na našich 
koncertech pravidelně zní zpěv, flétna, hoboj, varhany (cembalo) a 
trubka. S velkou oblibou se snažíme obsazovat i další hudební nástroje. 
Mezi muzikanty jsou profesionálové, ale i amatéři, kteří svou hrou potěší 
srdce každého posluchače.  

Internetové stránky souboru: http://www.cmvsoubor.cz/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

trumpeta 
Marek Steyer 

  
 

varhany 
Vít Krátký 

                          Oldřiška Honsová 
                čestný    

            Trumpeta              Marek Steyer                 Ví 


